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Bayar, Atinadan
Seiâniğe aîtti

1953 bütçe tasarısı
dün Meclise verildi

Cıımhur Başkanı, Majeste Kral ve Kraliçe Korent haıabelerini gezerlerken

— Baştarafı 1 inci sahifede —
bayram havası yaşamaktadır. Şe-
hir baştanbaşa Türk • Yunan bay-
raklarile donatılmıştır. Helli kru-
vazörüne Sultar.hisar muhribimiz
refakat etmektedir.

Celâl Bayann sözleri
Londra 30 (Radyo) — Türkiye

Cumhur Başkanı Celâl Bayar 3e-
lânikte şerefine tertib edilen bü-
yük bir geçid resminde bulunduk
tan sonra Kavalaya, oradan aa
Gümülcineye gidecek ve adı altın-
da bulunan yeni okul binasını res-
men açacaktır.

Türkiye Cumhur Başkanı Celâl
Bayar bu sabah Atinada beyanatıa
bulunarak şunlan söylemiştir:

— «Yunanistanı ziyaretimden son
derecede mütehassis kaldım. Yu-

ı nan mületinin Türkiyeye karşı gös
j terdiği samimî dostluk duygularını
' Türk rnilletine bildireceğim»

Selânikte
Selânik 30 (a.a.) — (Hususî mu-

habirimizden) Helli kruvazörü ile
yarm sabay buraya vâsıl olacak
olan Cumhur Başkanımız Beyaz
Kule alanında karaya çıkacaktır.
Bu meydanda da muazzam bir pavk
kurulmuş ve üzerine türkçe ve yu-
nanca «güle güle» ibaresi yazıl-
mıştır.

Şehrin her tarafı fevkalâde ay-
dınlatılmış, sokaklann bir yanmdan
öbürüne elektrikle ısıkiandırılmış
kondonlar asılmıştır.

Halk daha bugünden sevgi ve
heyecan içindodir. Limanda bulu-
bütün gemiler de ışıklarla donatıl-

| nan bütün gemiler de ışıklarla do-
natılmıştır.

Biiyiik Elçiliğimizde ziyafet

Atina, 30 (a-a) — Türkiye Cum-
| hur Başkanı Celâl Bayar dün gece
saat 21 de Türkiye Büyük Elç:li-
ğinde Yunan Kral ve Kraiıçesi şe-
refine mükellef bir zivafet vermiş-
tir. Bu ziyafette Yunan Bsşbakam
Mareşal Papagos, Dış İşieri Bakanı
Etienne Stefanepaulos ve Cumhur
Başkanı Celâl Bayann maiyeti er-
kâm hazır bulunmuştur.

Bu ziyafeti, Türkiyenin At.na Bü
yük Eiçisi Cemal Tarayın t'Grande
Bretagne» otelindeki kabul resrni
takib etmiştir. Kabul resmıni Cum-
hur Başkanı Ce âl Bayar, Yunan
Kral ve Kraliçesi şerefiendirmişler-
dir.

Yııgoslavyadaki P a p a g o s A n k a r a y a
Yunan askerî heyeti
dün Atinâya döndü!

geliyor

— Basiarafı 1 inci sah<1ede —
mek üzere Korgeneral Ismail HaK-
kı Tunaboylunun başkanlığmdaki
bir askerî heyetimiz 10 aralık ak-
şamı İstanbuldan trenle Belgrada
hareket edecektir.

Heyet azası şunlardır: Türngene-
ral Mithat Akçakoca, hava Aibayı
Ruhi Uçan, deniz Albayı Ekr?m
Tetik, kurmay Yarbay Kenan E-
seng:n, kurmay Ysrbay Ccmal Yıık
rım, Yüzbaşı İsmet Çelen.

Dün bir bâlet kara-
• • • • • • •

borsacssı öldürü
— Baştarajı 1 inci sahıjeüe —

yere düşnıüştür- Süleyman, pchs ta
rafından yakalanmış. Mehmed Ş?n-
öz de hastaneye kaldınlmışsa da ya
ralı genc yolda öimüştür.

Emniyet teşkilâtı ayrıca dün Dol-
mabahçe stadı civarında kavaborsa-
cılık yaparak fahiş fiatia bilet sa-
tan 70 kişiyi yakalamıştır. Bu arada
bir karaborsacı kendisini yakala-
mak istiyen polis memurunun boy-
nunu jiletle yırtmıştır. Karaborsa-
cılar hakkmda takibata başlanmış-
tır.

Alpulluda dün yapılan
güreşler

Dün Alpulluda Kırklareli-Alpullu
karmasile İstanbul Ateş Genciik
güreş takımı arasmda Greko-Romen
ve serbest güreşler yapılmış, aşa-
ğıdaki neticeler alınmıştır:

52 kilo: Cemil Demirsüren (Ateş)
Neşet Özçeliğe (Alpullu) tuşla ga-
lib.

57 kilo: Kemal Demirsüren (A-
teş) Süleyman Yanardağa (Kırk-
lareli) tuşla galib.

62 kilo: Hasan Ferruh (Ateş) Si-
nan Aksoya (Alpullu) tuşla galib-

67 kilo: Haşim Dal (Alpullu) Şe |
ref Yığına (Ateş) tuşla galib.

73 kilo: Emin Rencber (Ateş) E-
min Çiftliğe (Kırklareli) ittifak'.a
galib.

79 kilo: Mehmed Türkmen (A-
teş) Ahmed Topçuya (Alpullu) it-
tifp'Tİa galib.

Ağır sıkÎPt: Yılmaz Altınışık (A-
teş) Elmas Avcıya (Kırklareli) ıt-
tifakla galib. I

Bu suretle Ateş kulübü Greko-
Romende 6-1 galib gelmişür.

Serbest güreşte de Ateş kulübü
takımı 4-2 kazanmıştır.

Ankara birinci küme lig
maçlan bitti

Ankara 30 (Telefonla) — Lig
mEçlarınm birinci devre son hafta
karşılaşmalarma bugün 19 mayıs
st?dmda devam edildi.

Havagücü - Jandarmagücü ara-
sındaki maç 6-2 Havagüçlülerin:
Kar" ^ücü - Harbokuiu arasındaki
karşılaşma da Karagüclülerin 4-1
gaVbiyetile neticelenmiştir.

Bu vaziyete göre Ankara birinci
küme lig maçlarının ilk devresi so-
na ermiş ve Ankaragücü takımı 12
puvanla devreyi birincilikla bitir-
me'e muvaffak olmuştur. Ankara-
gücunü averajla ve 12 puvanla Ha-
vagücü ve onu da 11 puvanla Ka-
ra gücü takib etmektedir.

: Başbakan Papagos, gazetecilerle görüşlirken
— Bcşiarafı 1 inci sahifede — «— Balkanlarda küçük itilâf bir

*-t ı . i - ı _ _ ' ı . .. i *w nT-cC". «*• ;«J;.—™. J . _ t ı _ 11 ı • rrv-- ıkiye Cumhur Başkanını karşılama-
sı, iki memieket arasmdaki dostlu-
ğun genciik tarafmdan lâyıkı ile
takdir edildiğini göstermiştir- Türk
gencliğinin Yunanistana yapacağı
seyahatier bu dostluğu kuvvetlen-
direcektir.

TemsKeri Atatürk ve Venizelos
tarafından kurulan Türk - Yunan
dcstluğunun kıymetini takdir et-
miyen kimse yoktur- Eminim ki
Türkiye de aynı hissi beslemekte-
dir. Cu dcstluk diğer milletler için
bir örnek teşkil etmiştir.

İki millet arasında her saha-
daki işbirliği Balkanlarda sulhün
temelini teşki: etmektedir. Yugos-
lavyanm bizimle beraber hareket
etmesi Balkanlarda sulhün temini-
ne yardım edecektir.

Büyük Insan Atatürkü tammak
şerefine nail olmuştum. 1938 senesi
ekim aymda Ankarada bulundu-
ğum sırada Atatürk bana şunlan
söylemişti:

menfaat izdivacıdır. Halbukı Türk-
Yunan ittifakı bir aşk izdivacıdır.
Elele, kalb kalbe yürümek iki mem
leket menfaatlerine yarayacaktır.»

1937 senesinde de Celâl Bayarı
tanımak şerefine nail olmuştum.
Böyle mümtaz ve seçkin bir zatı
devletin başında bulundurmakla
Türkiye bahtiyar bir memlekettir.

Üç gün evvel Celâl Bayar beni
Ankarada görmekle bahtiyar olaca-
ğını söyledi.

Ankaraya giderek evvelce Genol-
kurmay Başkanı sıfatile tammış
olduğum mümtaz devlet adamları-
nı ve askerî şahsiyetleri yeniden
görmekle cidden bahtiyarlık duya-
cağım. Bilhassa Türkiyenin her sa-
hada kaydettiği büyük ilerlemelari
görmek fırsatını elde edeceğim.»

Mareşal Papagosa hangi tarihte
Ankaraya geleceği soruıması üzeri-
ne şu cevabı vermiştir:

«— Ankaraya bir an evvel git*
mek istiyorum. Fakat bu ziyaretin
tarihi henüz tesbit edilmedi. »

Admira. Ankaraya geliyor
Ankara, 30 (a.a.) — Ankara böl-

gesinin davetasi o!arak 16 aralıkta
Avusturyadan hareket edecek oian
Admira futbol takımı şehrimizde
Ankaragücü. Genclerbirliği, Ha-
vagücü ve Ankara karmasi;e kar-
filsşacaktır.

Admira buradan Mısır ve İsraele
gidecektir.

Kore ihfilâfmda
Hindfsfanm aracılığı

— Baştarafı 1 inci sahifede
Hindistanm, Korede harb esirle-

rinin mübadelesi ile ilgili olarak
ileri sürdüğü teklifi komünistîere
de kabul ettirmek için son bir
gayret sarfetmekte olduğu bildiril-
mektedir. Yeni Delhi'den gelen ra-
porlara göre, Başbakan Nehru doğ-
rudan doğruya Komünist Çin Baş-
bakanı ve Dış İşieri Bakanı Çu En
Lay'e bir mektub göndermiş ve
Hindistanm sarfetmekte olduğu gay
retlerin Pekin tarafmdan da des-
teidenmesini taleb etmiştir.

Güzel Sanatlar Akademisi için
talimatname

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlü-
ğüne tayin ediien heykeltraş Nijad Sırel
kendisile konuşan bir arkadaşırnıza
şunlan söylemlştir:

<•— Bakanlığın emri İle tayin edllmiş
olduğum vazifeme başladım.

Akademi îçin en lüzumlu olan şey.
bir talimatnamedir. Zira Akademinin
idarî talimatnamesi hemen heraen yok
denilebilir.

Öğretim ve öğretimle alâkalı idari
işlerm. Profesörler Kurulunun alacağı
kararlarla yürütülmesi gerekir. Halbuki
bugüne kadar. Mimari Şubesi Profesör.
ler Kurulundan başka profesör kurul-
larımızm yetkileri ne bir kanun. ne de
bir talimatnameyle tesbit etiıimistir.

Şımdi talim üyeleri toplanarak ara-
larında bir komisyon seçmiş bulunu-
yorlar. Bu komiyson dünden itibaren
işieri organize etmeğe ve bir talimat.
ntme tasarısı hazırlamağa başlamıçtır.
E^zsen 6 ay önce de bir Akademi teşkl-
!ât kanunu tasarısı hazjrlanıp Bakan
.ığa sunulmuştu. •

Tasarı nihai seklini aldıktan «onrs.
onu tatbik etmek vazifemiz olacaktır.ı

Malafya hâdisesi
fahklkatı

— Baştarafı 1 inci sahifede —
yadaki menfur hâdisenin tertibcileri
arasında Milliyetçi'.er Derneğine
mensub şahısların da bulunduğu
bazı neşriyatta ileri sürülm üştür..
Derneğin umumî başkanı İsparta
milletvekili Said Bilgiç bu akşam
bir basın toplantısı tertib ederek,
Derneğin münfesih Büyük Doğu Ce
miyeti ile ne şeklen, ne de ruhan
hiç bir ilgisi buiunmadığmı söyle-
miş, 80 şubesi olsn Demeğm içinde
vaktile Büyük Doğu Cemiyetinin de
azası olan 8-10 kişinin dahi bulu-
nacağmı ummamıştır. Said Bilgiç
demiştir ki:

«— Memleketin şurasında bura-
smda son zamaniarda hürriyet ha-
vası içerisinde imanı feste ve sarık
ta anyan bir kaç zavaLı çıkmışsa
da, bunlara ancak acımak lâzım-
dır. Bu kabil mevziî hareketleri
memleketşümul bir irticaî hareke-
tin mevcudiyetine delil addetmek
hatahdır.»

Dernek başkanı, Yalmanı vuran
Hüseyin Uzmezin. Derneğin üye-
lerinden olup olmadığı hakkındaki
suale cevaben, merkezdeki dosyalar
da fişine rastlanmadığmı, fakat her
ihtimale rağmen keyfiyetin Malatya
şubesinden sorulduğunu söylemiş-
tir.

Jr. HAMZ CEMAL
LOKMA.V IIEKÎM

Dahiliye Mütehassısı
Divanyolu 104

— Baştarafı I inci sahifede —
va içinde büyük bir titizlik ve sa-
mimiyetle tatbik edilmektedır- Hü-
kûmetimizin takib etmekte olduğu
iktisadî politikamn neticesi olarak
gelirlerimiz dikkate şaysn bir üv
kişaf göstermektedir. Bir bucuk
milyar olarak tahmin olunan 952
bütçe gelirlerimiz faz'p=i!e tahak-
kuk etme yolundadır. Bu yılın ba-
zı aylarında aylık tahsilâtımız 160
milyon lira gibi rekor teşkil eden
bir miktara yükselmiştir. Malî yılm
ilk 8 aylık devresine aid aylık
tahsilât vasatisi de bueüne kadar-
ki bütçelerimizin tatbikatında gö-
rülmemiş olan 139 milyon lira şi-
bi yüksek bir seviyeye ulaşmışUr.
Halbuki bu vasatiler 1949 yılmda
109, 1950 de 107, 1951 de 112 ml-
yon liradan ibaret bu'unuyordu.

İçinde bulunduğumuz malî yılın
8 inci ciyı sonu itibarile yapılmış
olan tahsilâtm yekûnu 1.113572.709
Hraya baüg olmuştur. Bu miktar
gecen yılm aynı devresine aid tah-
silâta nazaran 237 küsur milyon li-
ralık bir fazlalık eösterm?kte<-lir ki
bu fazlalığın ni?beti % 27 dir.»

Gelir • gider

Bakan bundan sonra yeni yıl
bütçesinin izahma geçmiş, yeni
bütçe tasansmrla masraf yekûnu-
nun 2 milyar 87 milvon 51 bin 961
lira, gelir yekûnu tahmininin de 1
milyar 961 milyon 925 bin lira ol-
duğunu söylemiş ve demiçtir ki:

— «1953 bütçesi gelirlerimizin
952 bütçesi gelirlerine nazaran 410
milyon lira fazla olacağını tahmin
etmekteyiz. Bu fazlalık sayesinde
önümüzdeki rr̂ alî yıl için âmrae
hizmetlerine ve halk ihtiyaclarına.
câri yıla nazaran 336 milyon 126
bin 559 lira fazla bir tahsisat ver-
me imkânı bulunmuştur. İki yıl
avpsmdaki fazlalık nisbetleri gelir-
lerde % 26.4. gıdcrlerde ise % 19.2
sibi fevaklâde dikkate çayan had-
lere varmış bulunmaktadır. Her-
hangi yeni bir vergi koymadan ve-
ya mevcud vergılerimizde bir art-
tırmaya gitmeden bir yıldan diğer
yı'.a gelirlerde bu derece büyük bir
inkişaf kaydedümiş bulunması,
memleketimizin bugün içinde bu-
lunduSu büyük iktisadî inkişafm
devlet gelirlerine akseden bir ne-
ticesi olmuştur ki bu hususun
memleketimiz için iftihar edilecçk
bir malî hâdise teşkil ettiğini ka-
bul etmek lâzımdır.

Eski iktidarın son bütçesi olan
950 yılına aid rakam'a'la 953 büt-
çesi mukayese olunduğu tskdirde
giderlerde 599 milyon 843 bin 397
lira, gelirlerd? 648 müyon 655 bin
437 lira bir fazlalık mevcud oldu-
ğu görülür. 1950 yılı bütçesile 953
bütçe tasarısı arasmdaki nisbetler
de, giderlerde % 40,3, gelirlerde
% 49.4 tür.»

Yeni bütçedeki açık
— «1953 bütçe tasarısının gelir-

lerile giderleri arasmdaki fark 125
milyon liradır. Bu fark kanunî
bütçe açığını göstermektedir ki
geçen yılın genel muvazene bütçe
açığından 74.3 milyon lira noksan
bulunmaktadır. 2 milyar 87 mily->n
51 bin 960 liraljk bir bütçenin tat-
bikatı sırasında geçen yıllar büt-
çelerinin tatbikatından edinilen
tecrübelere göre. bütçe tasarruf ve
fazlalannm % 5 hesabile yüz mil-
yon lirayı aşacağmı da düşünecek
olursak yeni yıl bütçemizin açığı-
nın filiyatta 25 milyon lirayı bile
bulrmyacağım söyliyebilirim- Bu
mülâhazayı hesaba katmadan açık
miktarını 125 milyon lira olarak^
kabul edersek genel muvazene gi-
derlerinin % 94 ünün devletin nor-
mal gelirlerile karşılandığını görii-
rüz.»

Millî Savunmaya aynlan miktar
Hasan Polatkan, 953 bütçesinde

de en büyük tahsislerin iktisadi
kalkınmayı hızlandıracak, memie-
ketin sağlık ve refahını sağlayacak
hizmetlere ayrıldığmı belirtmiş;
Millî Savunma bütçesine eeçen yıla
nazaran 70 milyon lira ilsve edildi-
ğini, Amerikadan Milli Savunma
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Memur Aranıyor
İngiliz sermayesinin işti-

rakile İstanbulda kurulmak-
ta olan sınai bir müessese
için İngiliîceyi iyi bilen genc
çalışkan ve kabiliyetli bir
memura ihtiyaç vardır. İyi
ücret vsrilecektir. (S.D-S-)
176 posta kutusuna mektub-
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İ s v i ç r e
İlânat Sergisi

Olguniasma Enstitüsü
48. İstiklâl Caddesi.
Açık: 1 — 10 Aralık

Ziyaret saatleri: 10-1930 a
kadar

1953 malî yılı
bütçesi

Buyuk MUlet MeclUİ
Cumhur B&jkanlıâı
Sayıştay Bnfkarüığı
Başbakarlık
Danışt«y Ba*!t«ıılığı
Basm.Yayın ve Turızm
Gn. Md.
îstatistik Genel Md.
Devlet Meteorcloji İf.
Gn. Md.
Diyanet İsleri Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Gn Md.
Toprak ve İskan İj.
Gn. Md.
Adalet Bıkanlığı
Milli S&vunm» Bakarüıjı
İc işieri Bakanlıjı
Emniyet Genel Müdurluğu
Jandarma Gnel Komu.
tarüığı
Dı$ Işleri Bakanlığı
MiUetlerarısı İk. İsblr.
Teş.
Maüye Bakan!lğı

_Devlet borciarı
Mılli Eğitim Bakanhğı
Bayındırlık Bakanlığı
Ekonomi ve Ticaret B.
Sağlık ve Soeyal Yar.
dım B.
Gumrük ve Tekel B.
Tarım Bakanlığı
Ulas'.ımıa Bakanhgı
Çalısmi Bakanhğı
İ|letmeler Bakaruığı

10.312.354
912.38?

2.813.349
3.164.000
1.MO.676

9.478. »95
2.201.402

3.472.167

ıoooo.oco
17.863.993

16.746.759
64.787.206

570.000.000
22.602 5 *
40.414.254

«5.004.931
17.421.500

777.336
3T7.733.479
233.170.287
235.084.316
159.557 730
11.747.117

107.421.002
21.905.166
71.107.575
3.017.086
2.350572

24.543.412

Toplam 2.057.051.960

Katma bütçeler
Vakıflar Genel Müdurlüju «.855 500
Ankara Ünlversitesi 12180.744
İîtanbul Dniverfitesi 18.592.756
İst. Teknik OnivenitMl 7.668.953
Eeden Terbiyesi Gn. Md. 1.019.845
Karayolları Gn. Md. 18S.675.000
Hud-jd ve SahUler Saghk
Gn. Md. 1.404.767
Tekel Gene) Müdürlüğü 32.264.424
Orman Gerıel Müdürlüğü 19.535.4",2
Devlet üretme C'rt. G. Md. 4.267.253
Devlet Demiryolları ve
Lm. İş. Gn. Müdürlüğü 247.769.669
Devlet Havayolları G. Md. 13.194.489
Posta Telfraf ve Te'e.
fon U- G. Mudur'.üju 73309J31

Toplara «26.737.7«3

büteemiz için görecegimiz yardımın
Reçen yıla nazaran 45 milyon lira
fazlasile 145 milyon lira olacağını
söylemiş ve demiştir ki:

— «Milli Savunma bütçemizde
bir yıl içinde 115 milyon liralık
mühün sayılabilecek bir artış kay-
dolunmak suretile yekûn 715 müyon
liraya yükselmektedir- Ordumuz
için yapılan masraflar yekûnu bun-
dan ibaret değildir. Diğer bakan-
hklar bütçelerinde askeri mahiyet-
te ve askerî maksadlarla konulmuş
tahsisat vardır ki bunların yekûnu
200 milyon liranın üstündedir. O
halde gerek bütçelere konulan tah-
sisatla beraber, gerekse Amerikan
yardımı ilâvesile 953 yılı içinde or-
dumuz için konulan tahsisat ye-
kûnu bir milyara ysklasmaktadır.
Dorhal ilâve edeyim ki kahraman
ordumuzun kuvvetlendirilmesi gay-
retlerinin rakamla ifadesi bunlar-
dan da ibaret değildir.

Nato'ya dahil devlet olarak bü-
yük dostumuz Amerikadan 953 yı-
lı içinde alacEğımız harb malze-
mesi takriben 230 milyon dolar ci-
vannda olacaktır ki bu miktar
Türk parası olarak 700 milyonun
fevkindedir. Bu çayanı şükran
yardımın bütçe dı»ı olduğunu unut
mamak lâzımdır. Şu hale göre 953
yılı içinde şaniı ordumuzun takvi-
yesi için 1 milyar 700 milyon lira
eivarmda çok mühim bir meblâğ
sarfedilmiş olacaktır. Bunun bir
başka noktadan daha ehemmiyeti
vardır. Muhteüf sebeblerle başka
memleketlerde bu kadar para ile
elde edilecek neticelerden çok daha
mühim netieeler elde etmek müm-
kündür. Şayanı «ükran bir hakikat
olarak ifade edebilirim ki ordumu-
zun harb malzemesi bakımından
ileride göreceği yardım, bizim buii
lara olan ihtiyacımız ve bunları
kullanmak imkânlanmızın genişle-
mesi nisbetinde süratle artabilecek-
tir.»

Hasan Polatkan. geçen yıl old'j-
ğu gibi gelecek mali yıl için de
Demokrat Parti iktidarırun sağlam
ve yapıcı bir bütçeyle millet hu-
zuruna çıkmakta olduğunu söyh-
yerek izahlarım bitirmiştir.

NATO Müdafaa
Konseyi

— Baştarah 1 irtcr sahifede —
NATO müdafaa konseyinin bu

içtima devresinde, Türkiye ile Yu-
naniîtanın uzun olan huiudlarınm
müdafaası meselesi esaslı bir şe-
kilde ele alınacaktır.

Doğu Akdeniz bölgesinde daha
fazla hava üsleri kurulması lüzumu
üzerinde bilhassa durulacağı da
zannedilmekte ve müdafaa konse-
yinin bu meseleyi de •inceleyeceği
ilâve olunmaktadır.

Yeni hava alanlannın inşasına
ilkbaharda başianacağı ia kayde-
dilmcktedir.

NATO müdafaa konseyinin. Lib-
ya ile müzakerelerde bulunacağı ve
böylelikle kuzey Afrika sahille-
rindeki hava üsleri zincirinin kuv-
\retlendirilmesine gidileceği kayde-
dılmektedir.

Boğazda bir otomobil
daha denize uçlu
— Baştarafı 1 inci sahifede —

Bu yarış sırasında Tarabyadaki
Fransız Kız mektebi önünde otomo-
bil, yolun kenarında bulunan baba-
lara çarpmış ve bunlardan 5 tane-
sini devirerek denize uçmuştur.

Otomobüin babalara çarptığı sı-
rada kapısı açılmif ve genclerden
üçü denize fırlarruşlardır. Bu genc-
ler derhal etraftan yetişenler ta-
rafmdan kurtarılmışlardır. Otomo-
bili idare eden Yaman Egeli kur-
tulamıyarak araba içinde boğulmuş-
tur. Arkadaşı Halûk denize atlaya-
bilmişse de akıntıya kapılmış ve
bulunamamıştır.. Denizden kurtu-
larüar İlkyardım haîtanesine nak-
ledilmişler ve tedavi altına alm-
mışlardır.

Avrupa Kavgası

Hitler, Türkiyenin
harbe girmesinden

korkuyor
(Ik'id sahi-feden deram'

saya karşı ysoılacak İngiiiz - Ame-
r:kan istiâ hareketinin geri püs-
kürtü'eceji ciüsüncesine d3yanı-
yordu. Bu ksnaatini bildirirken
şöyle c'i.vor-'u'

«İng'.üz ve Am^rikab'.arın bu te-
şebbüslerir.rie muvaffEk olamıya-
caklanna gayet €minim. Akdeniz-
deki karaya asker çıkarma hare-
ketlerınde sadece bizim taraftakile-
rin ihanetîeri ssyesince muv?ffak
olmuîlardır- Bstıcia iss ihanet ede-
cek kimse yoktur.»

Gene Hitler'e göre. İna'ltere ve
Amerika Fransa rru'ısrebe'erinde
tecrübesiz askerler ku!'an?caklardı,
halbuki Alman asker'eri harbe a-
lışmışlardı. Bundan başk=ı. müda-
faa tertibatı eskisine ni^betle son
derece kuvvet'.endiri'mişti- Wese!â
Dieppe tahkimatı 1942 de'dncen
«bin kat kuvvetli» idi. Kencîisi de
mütemsdiyen «mü^afîa tertibstını
tekâmül ettirecek» çaıe'er dü?ünü-
yor ve otürlü şeytaniıklar» bulu-
yordu.

Fakat Alman genelkurmayhğı
Hitler'le aynı fikirde değtldi. Bu
arada Jodl'a göre, tahkimattan da-
ha mühim sayıiması lâzım gelen bir
çey vardı ki o da yedek kuvvet
bu!undurmaktı. Başkomutanlık ha-
rekât dairesi başkanı olan Jodl as-
kerî kuvvetlerin etrafa yayıldıkça
Alman harb gücünün «ayıfladığını
hatıriatıyor ve şu rakamları veri-
yordu:

1943 kasımmda Almanya dışmda
bulunan 320 Alman tümeninden 206
«i Kızıiorduya karşı ça:pışıyor, 23 ü
Balkaniarda. 22 s: İtalyada. 50 si
Fransa ve Hoüandada, 18 i de Da-
nimarka ve Norveçte bulunuyordu.
Almanya içindp 15 tümen vardı ki
bunlar da ya yeni silâh altınan alı-
nanlardan mürekkebdi, yahud da
tekmil edilmek üzere getirilmiş
kuv\'etlerdi. muharebe kabiüyetini
haiz yedek ku\-vet sayı'.amazdı.

Diğer taraftan, doğu cephelerin-
de durum gıttikçe vahimleşiyordu-
Staîingrad bozeunundan sonra
Zeitler daha gerılerde, Dnieper kı-
yılannda muhkem bir hat kurulma
sını teküf etmisti. Hitler, general-
lerin, arkalarında muhkem bir hat
bulunduğunu bilince mukavemet et-
meden geri çekileceklerini ileri sü-
ıerek bu teklifi kabui etmemişti.
Fakat. İtalyadaki durum üzerine
doğudan oraya kuvvet çekmeye
mecbur kahnca bunu kabul etti.

Gene genelkurmayîık, cephenin
daraitılmasmı, bu arada Manstein
ordularının geri çekilmesini istiyor
du. Hitler bilhassa buna şiddetle
muarızdı. Çünkü o takdirde Kırı-
mm elden eideceğini söylüyor ve
şöy'e diyordu:

<Bu vaziyet Türkler üzerinde fe-
na tesir hasıl ed?r. Esasen harbe
girmeleri için mütemadiyen tazyik
ediliyorlar. Kırımın düşmesi onla-
rın durumlarım değiştirebilir. Bu
ise bizim- için Rumsnyada felâketli
neticeler doğurabilir, çünkü Türki-
ye harbe girdiği takdirde Müttefik-
ler Rumanya petroüannı koiayca
bombardıman edebiliıler.')

GELECEK YAZI: Fransanrn Uti-
lâsı ve Normandiya muharebesi.

E»ki prenses Fethiyenin
bir oğlu oldu

Los Anşeles, 30 (a-a.) — (Afp):
Eski Mısır Kralı Faruğun kızkardeşi
Prenses Fethiyenin dün gece bu;-a-
da Saint Vıncent hastanesmde bir
oğiu dünyaya gelmiştir-

MALATYADAN NOTLARV" !.

Suikasd gecesi şüphe
altında kalan gazefeci
— Baştarafı 1 inci sahiiede — '

mal Aydar polislere kendisini ta-
nıttırmış ve bu sırada da Yalrnan
hastaneye kaldırılmıştır. Polisier
Kemal Aydardan vakanm nasıl ce- !
reyan ettiğini sormuşlardır. Baş-
muharrirlerinin başma gelen feci
hâdisenin tesiri altında bulunan ve
b:r tesadüf eseri olarak Yalmanla
birlikte postaneden çıkmadığı için
hayatı kurrulan Aydar, kapıldığı
teessür dolayısile polislerin sualin*
cevab veremeden tekrar bayılarak ı
yere yığılmıştır. Kemal kısa bir te-
daviyi müteakıb ayıltılmış ve Ah-
med Emin Beyin yanında bulun-
ması dolayısile biran evvel carih-
leri yakalıyabilmek için polisier
kendisine aynı suali tekrarlamışlar-
dır. Fakat gayet munis karakterü
ve oldukça yumuşak kalbü olan
Kemal Aydar bu ikinci suale de
cevab veremeden trkrar fenalık ge-
çirmiştir. Kemalin bu durumu po-
lis'er arasında şüphe uyandırmış

ı ve bövle üstüste bayılanların neda-
I met bi-F'nden ileri gelebileceğini
| düşünerek basın kartını ibraz et

me'îini istemişlerdir. Vatan muhar-
riri hüviyetini ibraz etmişse de bu
da cek tatminkâr görülmemiş ve
patronile arasında geçen heıhanj;i
bir hâdise dolayısile onu vurabılo-
ccği gözönündc tutularak bu yöü-
den tahkikata başlanmıştır. Kısa
bir tshkik neucesinde. Yalmanm
vuru'''uğu sırada Kema! Aydarın
poGtanede olup telefonîa İstanbuiia
görüştii^ü anlasılarak kcnHisinden
özür di'enm'ş ve hakkındaki soruş-
turma durdurulm'J^tur.

sj: * it:

Malatya hâdisesi dsima mütebes-
sim çehresini görmeğo ahştığ:rmz
Başbakanın bile gözlcrini yasarttı-
En cetin münakaşalaıxla dshi yü-

zünden kendisine has tebessüma
eksik olmıyan Menderes müessf
hâdiseyi İç İşieri Bakanı Etem
Menderesten işitmistir. Zivafeti m i
tcakıb vaziyetten haberdar olsn
İc İçleri Baksnı durumu otomobil?
bindikleri sıreda Adnan Menderese
bildirmiş ve doğruca hâdise mahal
line gelmişlerdir. Burada ilgilileı-
den malûmat alan Başbakan:

— «Acaba atılsn mermi kovanla-
n bulunabilir mi?» diyerek etraîa
£Öz gezdirmiş ve gecenin karanh-
ğmda yerde mermi kovanı arastır-
mıştır. Başbakan hâdise mahallin-
den sonra Yalmanm kaldırıldıŞı
memleket hastanesine gitmiştir.
Vatan Başmuharririnin sıhhatini
sormuş ve kendisine halen röntgeni
ahnmakta olduğu bildirilmiştir. Bu
sırsda Başbakamn gözlerinin ya-
şardığı görühnüştür.

* * *

Suikasd hâdisesi Malatya polisi-
ni adamakıllı yormuştur. Vakanın
Başbakan ve Bakanlann bulunduğu
bir sırada cereyan etmesi kadrosu
çok az olan zabıtayı müşkül du-
rumlara sokmuştur. Bir taraftan
hâdisenin mesul'.erini aramağa ça-
lışan diğer taraftan hükûmet erkâ-
nını korumak için tedbirler alan
zabıta bu arada Başbakandan mil-
letvekillerine kadar bütün davet-
lilere vaka hakkında izahat ver-
mek mecburiyetinde de kaldığın-
dan ilk anda bir şaşkınlık devresi
gecirmiştir. Bu arada hâdise ma-
hallinde ilk suç delili olan bisiklet
ele geçirilmiş ve Malatyada teftişte
bulunan polis müfettişi Adil Dan-
calıyla Emniyet Müdürü Kemal
Özsoy bu delil üzerinde gereken
hassasiyetle duraıak şebekeyi orta-
ya çıkartabiLmişlerdir.

H. Parfishin Eskişehir

— Baştarafı 1 inci sahifede —
konuşru ve •Bahkssir hâdisesi si-
yasi bir irticadır. Bu, devlet idare-
sinde partizan idarenin car.h bir
misalidir. Hâdise, söz ve fikir hür-
riyeüne karşı kullanılmış b'.r com-
bodır.> dedi.

Kongre. Bahkesir Valisi ve hîcli-
senin diğer mesulleri hakkında ta-
kibat yapılması için Cumhur Eaş-
kanma. Bsşbakana ve Adalet B=)ka-
nır.a telgrafiar çekilmesine karar
verdi

C. H. P. nin şelırimizdeki
toplantıları

Kadıköy C. H. P. teşkilâtı. dün
saat 10.30 da, son Malatya hâdisesi
dolayısile .fikir ve söz hürriyetine
karşı yapılan hareketler» mevzuun-
da siyasî bir toplantı yapmıştır.

fiçe başkanı avoıkat Muin Küley
toplantıyı sçrrtış. Bahkesir ve Ma-
latya hâdıseleıkıin bir kri'i^-pi «=.
parak: --Biz ikılâblan bu
leıin temini için yaptık. BnlıKcsır

ve Malatyadaki tecavüzler mukad-
des haklarımıza kaışı alınan teıtibli
tecavüzlerdir. Bunların failleri ce-
zalarını ne zaman göreceklerdir?»

Müteakıben Necmi Onur, Sürey-
ya Anamur, Şeyda Güley konuş-
muşlar, Balıkesir ve Malatya hâdi-
seleıini tahlil etmişler. iktidara hü-
cumda buunmuşlaıdır.

Ayrıca. C. H. P. Besiktaş ilcesine
bağlı Dıkiliîaş ocağmda da dün si-
yasî bir toplantı yapılmıştır.

Vali Ankaradan
- geldi
Birkaç gündenberi Ankarada bu-

lunan Vali ve Belediye Başkanı
Prof. Gokay dün sabahki ekspresle
şehrimize şelmiştir.

Prof. Gökay. kendisile eörüşen
bir arkadaşımıza şunları söylemiş-
tir: .

Ankarada Yüksek Sağlık
Şürası toplantılarına iştirak ettim.
Şûra gündeminde, memlekette son
ay içerisinde hummayı racia ve çi-
çek EÖrülmediği, bulsşıcı hastalık-
lara karşı alman koruyucu tedbir-
leıin çok nıüsbet netice verdiŞi
memnunukia müşahede olunmuş ve
Ssğlık Bakanlığma teşekkür edil-
miştir.

Verem savaşmda 6000 yatağa bu
yıl 1250 yatağm ilâve edildiği gö-
rülmüştür. Trabzon, E'.zurum, İz-
mir ve Diyarbakırda birer hemşire
okulu açılması, Yamanlada verem
pravantoryomu kuruması, Tekir-
dağda 100 yataklı kemik veiremi sa-

,,-cryomu yapılmast ,gibi çok se-
dirici netıcelere vanlmıştır. Ay-

rıca Ankarada Çocuk ve Anne Sağ-
iık Bakımevi kurulmaktadır.

Büyük şehirler ye • köylerin su
mselesi de Şûrada konuşulmuş,
Eİınan neticelerin memnunluk ver-
diği müşahccle edilmistir.»

Kcnya'da kızıilar faaliyette
Nairobi, 30 (a.a.) — (Afp): Emin

k?ynaklardan öğrenildiğine göre
Kenya gizü istihbarat servisleri Mau
Mau hareketinin arkasında bir ko.
münist teîkilstmm bulunduğuna
dair ciçlü'.er elds etmişlerdir.

Yeni kısmetler
vaad eden

sabun...

^PURO

Orijinal Boyut : 5 * 10 cm


